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ថ្ងៃទី ១៦ ខែ សីហា ឆ្ន ាំ ២០២២ 
 
ជូនចាំព ោះ ក្រុមក្រួសារទាំងអស់ របស់ក្រសួងអបរ់ ាំថ្នទីក្រុងហ្វីឡាខែលងហ្វយ៉ា៖ 
 
វធីិពក្ជើសពរ ើសសាលាឆ្ន ាំ ២០២២-២០២៣ ពបើរពៅថ្ងៃសុក្រ ទី ១៦ ខែ រញ្ញា  ឆ្ន ាំ ២០២២ ពវលាព ៉ា ង 
៤:០០ រពសៀល។ វធីិពក្ជើសពរ ើសសាលាអនុញ្ញា តឱ្យសិសសខែលបចចុបបននពនោះរាំពុងសិរាថ្នន រមុ់នមពតេយ្យ 
ែល់ ថ្នន រទី់ ១១ ដារ ់រយសុាំចូលពរៀនពៅសាលាណាមយួ្ខែល នរខនែងទាំពនរ ខែលពៅពក្ៅបាំបន ់ឬ
ពក្ៅក្ពុាំខែនរបស់ពួរពរ។ វធីិពនោះនឹងបិទពៅថ្ងៃសុក្រ ទី ៤ ខែ វចិឆិកា ពវលាព ៉ា ង ១១:៥៩ យ្ប។់ 
 
វធីិសក្ បឆ់្ន ាំសិរាខាងមុែពនោះបង្ហា ញឱ្យព ើញនូវការខរខក្បពីរ ែុសពីឆ្ន ាំមុន៖ ការវាយ្តថ្មែការសរ
ពសរខែលបានពក្បើពដាយ្សាលាក្បាាំកាលពីឆ្ន ាំមុននឹងក្តូវលុបពោល ពហ្ើយ្ក្រសួងអបរ់ ាំនឹងបនេពក្បើលទធ
ផលថ្នការក្បឡង PSSA (ខែលមនិ នកាលពីឆ្ន ាំមុន) សក្ បល់រខណៈវនិិចឆយ័្ថ្នការទទួលសិសសឱ្យ
ចូលពរៀនពៅ វទិាល័យ្ និង អនុវទិាល័យ្។ លរខណៈវនិិចឆយ័្ថ្នការទទួលសិសសតាមការក្បឡង 
PSSA ពដាយ្សាលា នឹងក្តូវបានខរសក្មួលពៅឆ្ន ាំពនោះ ពដាយ្សារការបាតប់ងក់ារសិរា និងបញ្ញា  
ពផសងៗពទៀតខែលសិសសរបស់ពយ្ើងបានជួបក្បទោះ។ 
 
ក្សបតាមឆ្ន ាំមុន ក្រសួងអបរ់ ាំនឹងបនេ៖ 

● ពក្បើក្បពន័ធោបព់ឆ្ន ត និងបញ្ជ ីរងោ់ាំ 
● ពក្បើលរខណៈវនិិចឆយ័្ថ្ន វតេ នអវតេ ន និងពិនទុពីសាលារបស់ពួរពរ  
● ពក្ងីរការផេល់ (អាក្ស័យ្ពលើរខនែងទាំពនរ) ែល់ពបរខជនខែល នលរខណៈសមបតេិក្របក់្ានព់ៅ
រនុងសីុពែូែក្បាាំមយួ្ ខែល នតាំណាងទបបាំផុតពៅវទិាល័យ្ខែលខផែរពលើលរខណៈវនិិចឆយ័្
ចាំនួនបនួ (Carver Engineering and Science, Central, Masterman Laboratory and 

Demonstration School, and Academy at Palumbo) និងអនុវទិាល័យ្ខផែរពលើលរខណៈ
វនិិចឆយ័្ពីរ (Masterman និង Carver) 

● ពហ្ើយ្ពធវើឱ្យការដារ ់រយតាមអិុនធរ័ណិត ន ១០ ភាសា។ 
ពិនទុ វតេ នអវតេ ន និង PSSA ឬពិនទុថ្នការវាយ្តថ្មែពផសងពទៀត នឹង នទមៃនព់សមើាន រនុងវធីិពនោះ។ 
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សីុពែូែទាំងក្បាាំមយួ្ខែល នតាំណាងទបបាំផុតថ្នសិសសខែលបានទទួលយ្រពៅសាលាខែលខផែរពលើ
លរខណៈវនិិចឆយ័្ទាំងបនួព ោះ រនុងរយ្ៈពពលបនួឆ្ន ាំរនែងមរពនោះរឺ៖ 19140, 19134, 19132, 19121, 
និង 19133 (ខែលទាំងអស់ពនោះរឺែូចាន នឹងឆ្ន ាំមុន) ពហ្ើយ្ 19139 (ងមីឆ្ន ាំពនោះ)។ សីុពែូែ 19135 ខែល
ជាសីុពែូែមយួ្ រនុងចាំពណាមសីុពែូែទាំងក្បាាំមយួ្កាលពីឆ្ន ាំមុន មនិខមនជាសីុពែូែខែល នតាំណាង
ទបជាងពរបាំផុតរនុងចាំពណាមសីុពែូែទាំងក្បាាំមយួ្ពទៀតពទ ពៅឆ្ន ាំពនោះ។ 

សិសសខែលបានចុោះព ម្ ោះពៅក្រសួងអបរ់ ាំរនុងពពលបចចុបបនន (មនិរាបប់ញ្ចូ លសាលាឆ្ធរ័) ខែលមនិបាន
ក្បឡង PSSA កាលពីឆ្ន ាំមុន ពហ្ើយ្សិសសខែលបានចុោះព ម្ ោះពៅសាលាឆ្ធរ័ សាលាឯរជន សាលា
សាស  ឬក្រសួងអបរ់ ាំពផសងពទៀត ខែលមនិចូលរមួរនុងការក្បឡង PSSA អាចពផញើលទធផលថ្នការវាយ្
តថ្មែពសមើាន  មុនពពលបិទការដារ ់រយពៅថ្ងៃសុក្រ ទី ៤ ខែ វចិឆិកា។ ការវាយ្តថ្មែពផសងពទៀតខែលអាច
ទទួលយ្ររឺ៖ TerraNova, Educational Records Bureau CTP4, the California Achievement 

Test, the Independent School Entrance Examination and the Secondary School 

Admission Test ។ ការយិាល័យ្វាយ្តថ្មែសិសសនឹងសពក្មច ពហ្ើយ្ទាំ រទ់ាំនងលរខណៈវនិិចឆយ័្ថ្នការ
ទទួលសិសសតាមការក្បឡង PSSA តាមសាលា និងលរខណៈវនិិចឆយ័្ពសមើាន  សក្ បក់ារវាយ្តថ្មែពផសង
ពទៀតខែលបានពក្បើរនុងអាំឡុងពពលថ្នែាំពណើ រការពក្ជើសពរ ើសសាលា ពៅចុងខែ រញ្ញា  ឆ្ន ាំ ២០២២។ 

ក្រសួងអបរ់ ាំនឹង នអងគក្បជុាំបីរនុងខែសីហា ពែើមបខីចររ ាំខលរបខនែមអាំពីវធីិពក្ជើសពរ ើសសាលាឆ្ន ាំ ២០២២ 
-២០២៣ និងអវីៗខែលក្រុមក្រួសារ និងសិសសអាចរ ាំពឹងទុរ។ ពែើមបចុីោះព ម្ ោះ និងខសវងយ្ល់បខនែមអាំពី
វធីិ លរខណៈវនិិចឆយ័្ថ្នការទទួលសិសស និងការដារ ់រយ សូមចូលពៅកានព់រហ្ទាំពរ័
schoolselect.philasd.org។ តារាងខែល នពត័ ៌នលមែតិបខនែមអាំពីលរខណៈវនិិចឆយ័្ជារល់ារថ់្ន
ការទទួលសិសសសក្ បវ់ទិាល័យ្ និងអនុវទិាល័យ្ ក្តូវបានរមួបញ្ចូ លខាងពក្កាមពនោះ ពែើមបភីាពង្ហយ្
ក្សួលរបស់ពលារអនរ។ ក្បសិនពបើពលារអនរ នសាំណួរបខនែមអាំពីវធីិពនោះ ពលារអនរអាចពផញើអីុខមលមរ
ពយ្ើងតាមរយ្ៈ schoolselect@philasd.org។  
 
ពលើសពីពនោះពទៀត ពែើមបពីក្ងឹងការសពក្មចចិតេរបស់ពយ្ើងរនុងការពរៀបចាំសក្ បវ់ធីិពក្ជើសពរ ើសសាលាឆ្ន ាំ 
២០២៣-២០២៤ ពយ្ើងនឹង៖ 

● ខតងតាាំងក្រុមការង្ហរចក្មុោះ ខែលរមួ ន  យ្រសាលា ក្រូបពក្ងៀន អនរផដល់ឱ្វាទ អនុអរគ 
យ្រក្រសួងអបរ់ ាំ  តាបិតា និងសិសានុសិសស ពែើមបពិីនិតយពមើលែាំពណើ រការពក្ជើសពរ ើសឆ្ន ាំ 
២០២២-២០២៣ និងផេល់មតិពយាបល់ និងសាំពណើ ខរលមែ។  

http://schoolselect.philasd.org/
mailto:schoolselect@philasd.org
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● ពហ្ើយ្ចូលរមួរនុងការខសវងររតាមការក្បរួតក្បខជងសក្ បអ់នរក្តួតក្តាបញ្ជ ីពីពក្ៅ ពែើមបពិីនិតយ
ពមើលវធីិពក្ជើសពរ ើសឆ្ន ាំ ២០២២-២០២៣ ពហ្ើយ្ពចញរបាយ្ការណ៍ពីការររព ើញរបស់ពរឱ្យ
ក្រសួងអបរ់ ាំ។  

 
ែញុ ាំចងអ់ររុណពលារអនរចាំព ោះការពក្ជើសពរ ើសក្រសួងអបរ់ ាំថ្នទីក្រុងហ្វីឡាខែលងហ្វយ៉ា សក្ បក់ារអបរ់ ាំ
របស់រូនពលារអនរ។ ពយ្ើងទនទឹងរងោ់ាំការាាំក្ទែល់ពលារអនររនុងអាំឡុងពពលវធីិពក្ជើសពរ ើសសាលា  
ពពលខាងមុែពនោះ។  
 
រនុងភាពជាថ្ែរូពែើមបពីរមង 

 
Tony B. Watlington Sr., Ed.D.  

អរគ យ្រក្រសួងអបរ់ ាំ 
ក្រសួងអបរ់ ាំថ្នទីក្រុងហ្វីឡាខែលងហ្វយ៉ា 
 
 
លរខណៈវនិិចឆយ័្ ២០២១-២០២២ ២០២២-២០២៣ 

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់វិទ្យាលយ័ 

ការវាយ្តថ្មែ  
(ការពធវើពតសេ) 

● MIWrite ក្តូវបានតក្មូវពៅសាលាក្បាាំ 
● តក្មូវការពិនទុោបព់ី ១៧ ែល់ ២២ 

● លុបពោល - រាំរូសាំពណរខែលក្តូវបានពក្បើ
សក្ បល់រខណៈសមបតេិពៅសាលាក្បាាំ
ក្តូវបានលុបពោល។ 

● ក្បវតេិរូបសពងខប - ការក្បឡង PSSAs 
ភាសាអងព់រែស និងរណិតវទិា ក្តូវបាន
តក្មូវសក្ បល់រខណៈវនិិចឆយ័្ថ្នវទិា 
ល័យ្ទាំងអស់។ លរខណៈវនិិចឆយ័្តាមការ
ក្បឡង PSSAs និងការវាយ្តថ្មែពសមើាន
ណាមយួ្ខែលបានពក្បើរនុងអាំឡុងពពលវធិី
ពក្ជើសពរ ើសសាលា នឹង នពៅចុងខែ 
រញ្ញា  ឆ្ន ាំ ២០២២។  

ពិនទុ ● ពិនទុលែបាំផុតពីមុែវជិាជ សិរាសាំខាន់ៗ បនួ ● ាម នការផ្លែ ស់បេូរពទ 
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រនុងរយ្ៈពពលពីរឆ្ន ាំមុន 
● សេងដ់ារ នោបព់ី As និង Bs ទាំងអស់
ែល់ As, Bs និង Cs អាក្ស័យ្ពលើសាលា 
ពដាយ្ នររណីពលើរខលងពនោះ៖  

- ពដាយ្សារការរ ាំខានពីជាំងឺរាតតាត 
សិសសក្តូវបានអនុញ្ញា តឱ្យ នពិនទុមយួ្
ពក្កាមសេងដ់ារសក្ បម់ុែវជិាជ សិរា
សាំខានន់ីមយួ្ៗ ពៅឆ្ន ាំមយួ្ រនុងចាំ 
ពណាមពីរឆ្ន ាំមុន។ 

វតេ ន ● វតេ ន 95% រនុងរយ្ៈពពលមយួ្ (ឬពក្ចើន) 
ឆ្ន ាំមុន ពដាយ្មនិរាបប់ញ្ចូ លការដារឱ់្យពៅ
ដាចព់ីពរ និងការដារឱ់្យពៅដាចព់រពដាយ្
សារ COVID អវតេ នខែល នការពលើរ
ខលង និងការបញ្ឈបព់ៅពក្ៅសាលា។ 

● ាម នការផ្លែ ស់បេូរពទ 

ចាំណូលចិតេ សីុព
ែូែ 

● សិសសខែល នសមតែភាពទាំងអស់ ខែល
បានដារ ់រយចូលពរៀនពៅសាលាខែល
ខផែរពលើលរខណៈវនិិចឆយ័្ទាំងបនួ 
(Carver, Central, Masterman និង 
Palumbo) ពហ្ើយ្រស់ពៅរនុងសីុពែូែទាំង
ក្បាាំមយួ្ខែលបានរាំណតថ់្ន នតាំណាង
ទបបាំផុត ក្តូវបានពរផេល់អាទិភាពពៅរនុង
ពឆ្ន តសក្ បស់ាលាទាំងបនួ ពហ្ើយ្ទទួល
ការផេល់ឱ្យមុនពរ ពែើមបចូីលពរៀនពៅសា
លាទាំងពនោះ។  

● ាម នការផ្លែ ស់បេូរពទ រាំពុងផេល់ការោតត់ាាំង
ចាំណូលចិតេែល់សិសសខែល នលរខណៈ
សមបតេិក្របក់្ាន ់ខែលបានដារ ់រយចូល
ពរៀនពៅសាលាណាមយួ្ រនុងចាំពណាមសា
លាខែលខផែរពលើលរខណៈវនិិចឆយ័្ទាំងបនួ 
ពហ្ើយ្រស់ពៅរនុងសីុពែូែមយួ្ រនុងចាំ 
ពណាមសីុពែូែក្បាាំមយួ្ ខែលជាសីុពែូែ
 នតាំណាងទប។ ទិនននយ័្ពីឆ្ន ាំសិរា
បនួឆ្ន ាំចុងពក្កាយ្ ក្តូវបានវភិារពែើមបី
សពក្មចសីុពែូែទាំងក្បាាំមយួ្ ខែល ន
តាំណាងទប៖ 19140, 19134, 19132, 
19121, និង 19133 (ទាំងអស់ពនោះរឺែូច
ាន នឹងឆ្ន ាំមុន) និង 19139 (ងមីពៅឆ្ន ាំពនោះ)
។  

វធិីថ្នបញ្ជ ីរងោ់ាំ* ● សិសសខែលពៅរនុងបញ្ជ ីរងោ់ាំទាំងអស់បាន
ទទួលពលែពរៀងរបស់ពួរពរពៅពលើបញ្ជ ីរង់
ោាំសក្ បស់ាលានីមយួ្ៗ រនុងពពលជារ់
ខសេង។ (*វធិីថ្នបញ្ជ ីរងោ់ាំអនុវតេចាំព ោះ

● ាម នការផ្លែ ស់បេូរពទ 
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សាលាទាំងអស់ ខែលបានរមួបញ្ចូ លរនុង
វធិីពក្ជើសពរ ើសសាលា)  

លរខណៈវនិិចឆយ័្
ពិពសសពផសង 
ពទៀត។ 
 
(ការសខមដងសារ
លបង ឬបទ
ពនយល់បង្ហា ញ
ខែលខផែរពលើ
រពក្ ងរិចចការ) 

● សាលាមយួ្ចាំនួនបានររាតក្មូវការសខមដង
សារលបង ឬសាន ថ្ែខែល ន។ 

● សាលាមយួ្ (Masterman)  នតក្មូវការ
ពិជរណិត I។ 

● ាម នការផ្លែ ស់បេូរពទ 

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់អនុវិទ្យាលយ័ 

ការវាយ្តថ្មែ  
(ការពធវើពតសេ) 

● ាម នការវាយ្តថ្មែ ឬការពធវើពតសេ ពទ ● ក្បវតេិរូបសពងខប - ការក្បឡង PSSAs 
ភាសាអងព់រែស និងរណិតវទិា ក្តូវបាន
តក្មូវសក្ បល់រខណៈវនិិចឆយ័្ថ្នអនុវទិា 
ល័យ្ទាំងអស់។ លរខណៈវនិិចឆយ័្តាមការ
ក្បឡង PSSAs និងការវាយ្តថ្មែពសមើាន
ណាមយួ្ខែលបានពក្បើរនុងអាំឡុងពពលវធិី
ពក្ជើសពរ ើសសាលា នឹង នពៅចុងខែរញ្ញា  
ឆ្ន ាំ ២០២២។  

ពិនទុ 
● Carver និង Masterman Middle: As 
និង Bs ទាំងអស់ 

● អនុវទិាល័យ្ខែលខផែរពលើលរខណៈវនិិ 
ចឆយ័្ពផសងពទៀតទាំងអស់៖ As, Bs, និង 
Cs បានមរពីពិនទុពីរឆ្ន ាំមុនពៅរនុងមុែវជិាជ
សិរាសាំខាន់ៗ ។   

● ាម នការផ្លែ ស់បេូរពទ 

វតេ ន ● 95% ឬែពស់ជាង ថ្នថ្ងៃខែលបានចុោះព ម្ ោះ  
ពដាយ្មនិរាបប់ញ្ចូ លការដារឱ់្យពៅដាចព់ី
ពរ និងការដារឱ់្យពៅដាចព់រពដាយ្សារ 
COVID អវតេ នខែល នការពលើរខលង 
និងការបញ្ឈបព់ៅពក្ៅសាលា។ 

● ាម នការផ្លែ ស់បេូរពទ 
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ចាំណូលចិតេ សីុព
ែូែ 

● សិសសខែល នសមតែភាពទាំងអស់ ខែល
បានដារ ់រយចូលពរៀនពៅ Masterman 
និង Carver ពហ្ើយ្បានរស់ពៅរនុងសីុព 
ែូែទាំងក្បាាំមយួ្ខែលបានរាំណតថ់្នជា
តាំណាងទបបាំផុត ក្តូវបានផេល់អាទិភាព 
ពហ្ើយ្ទទួលការផេល់ឱ្យចូលពរៀនពៅ
សាលាទាំងព ោះមុនពរ 
 
 

● ាម នការផ្លែ ស់បេូរពទ រាំពុងផេល់ការោតត់ាាំង
ចាំណូលចិតេែល់សិសសខែល នលរខណៈ
សមបតេិក្របក់្ាន ់ខែលបានដារ ់រយចូល
ពរៀនពៅសាលាទាំងពនោះ ពហ្ើយ្រស់ពៅរនុង
សីុពែូែមយួ្ រនុងចាំពណាមសីុពែូែក្បាាំមយួ្ 
ខែលជាសីុពែូែ នតាំណាងទប។ ទិនន
នយ័្ពីឆ្ន ាំសិរាបនួឆ្ន ាំចុងពក្កាយ្ ក្តូវបាន
វភិារពែើមបសីពក្មចសីុពែូែទាំងក្បាាំមយួ្ 
ខែល នតាំណាងទប៖ 19140, 19134, 
19132, 19121, និង 19133 (ទាំងអស់
ពនោះរឺែូចាន នឹងឆ្ន ាំមុន) និង 19139 (ងមី
ពៅឆ្ន ាំពនោះ)។ 

វធិីថ្នបញ្ជ ីរងោ់ាំ* ● សិសសខែលពៅរនុងបញ្ជ ីរងោ់ាំទាំងអស់បាន
ទទួលពលែពរៀងរបស់ពួរពរពៅពលើបញ្ជ ីរង់
ោាំសក្ បស់ាលានីមយួ្ៗ រនុងពពលជារ់
ខសេង។ (*វធិីថ្នបញ្ជ ីរងោ់ាំអនុវតេចាំព ោះ
សាលាទាំងអស់ ខែលបានរមួបញ្ចូ លរនុង
វធិីពក្ជើសពរ ើសសាលា)  

● ាម នការផ្លែ ស់បេូរពទ 

លរខណៈវនិិចឆយ័្
ពិពសសពផសង 
ពទៀត។ 
 
(ការសខមដងសារ
លបង ឬបទ
ពនយល់បង្ហា ញ
ខែលខផែរពលើ
រពក្ ងរិចចការ) 

 
● Masterman និង Carver MS - ាម នរាំរូ
សាំពណរពទ 

 
● GAMP MS: ការសខមដងសារលបង 

 
● SLA Beeber MS: រិចចការរមួជាក្រុម
ជាមយួ្ពបរខជនពផសងពទៀត 

 
● ាម នការផ្លែ ស់បេូរពទ 

 
● ាម នការផ្លែ ស់បេូរពទ 

 
 

● ាម នការផ្លែ ស់បេូរពទ 

 


